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“Para 2012, estamos expandindo nossas
unidades para outros municípios do
estado, além da implantação de um Day
Hospital em Feira de Santana e outros
grandes investimentos”
João Soares de ALmeida, diretor executivo do grupo cam

Grupo CAM cria
unidade
administrativa
centralizada

C

ompromisso com a excelência na prestação de
serviços. Esse tem sido o emblema do Grupo baiano CAM, que recentemente criou na sua estrutura
um Núcleo Gestor Compartilhado. A iniciativa prevê que a centralização de todas as áreas administrativas e
financeiras do grupo – recursos humanos, compras, financeiro, call center, comercial, faturamento, contas médicas
e contabilidade – responda pelo gerenciamento das empresas integrantes da organização: Clínica CAM, Clínica de
Oncologia (CLION), Centro de Diagnóstico da Osteoporose
(OSTEO), Instituto de Oncologia da Bahia (ION) e Grupo
de Medicina Nuclear (GMN). “Desta forma, as empresas
do grupo passam a funcionar especialmente para a área
produtiva, mas cada uma com seu respectivo administrador como responsável pela gestão da unidade, interagindo
diretamente com os coordenadores do núcleo”, explica o
diretor executivo da entidade, João Soares de Almeida.
A criação da unidade administrativa centralizada faz
parte das ações de consolidação do Grupo CAM, que também empregou recursos em estrutura física, equipamentos adequados, serviços de vanguarda e qualificação técnica especializada para as suas empresas. Na área médica,
o GMN recebeu a Gama-Câmara Millennium MG – aparelho especializado na realização de diversos exames em
medicina nuclear, como a cintilografia óssea – e mais um
Gama-Probe, voltado para a cirurgia radioguiada. O investimento também contemplou a Clínica CAM, que adquiriu
novos equipamentos de ultrassonografia, todos da marca
Toshiba, máquinas consideradas como das mais modernas
do mercado, adquiriu também um mamógrafo digital DR e
um aparelho de estereotaxia digital, além da implantação
de um Serviço de Ressonância Magnética e Radiografia
Digital. Segundo o executivo, além das novas aquisições,
o grupo investiu R$ 1 milhão em Tecnologia da Informação (TI), implantando conceitos internacionais utilizados
em larga escala, para garantir que as operações de suas
empresas possam ter suporte a qualquer hora do dia. “E
na área profissional, a organização vem buscando contra-
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tações para cargos estratégicos e realizando capacitação
constante de suas equipes”, completa.
História do grupo
Em 2007, a diretoria das empresas que formam o Grupo
CAM optou pela consolidação da organização, adotando o
conceito de grupo e a criação de uma marca que representasse a história de todas elas. O intuito da iniciativa
era centralizar o controle das empresas, permitindo, com
maior facilidade, a contínua atualização tecnológica, estrutural e profissional, voltada às melhores práticas da medicina no mercado baiano e nacional.
A primeira empresa do grupo a ser criada foi a Clínica
CAM, em 1978, que teve como proposta oferecer um atendimento diferenciado para as mulheres. Com o passar dos
anos, a instituição incorporou novos serviços, tornando-se,
atualmente, uma das mais modernas e completas instituições de saúde da capital baiana, com especialidades para
atender a toda a família. Em 1980, surgiu em Feira de
Santana, cidade do interior baiano, o Instituto de Oncologia da Bahia (ION), pioneiro nas áreas de quimioterapia e
radioterapia no estado. Quatro anos mais tarde, nascia em
Salvador a CLION, com o objetivo de atender à demanda
de pacientes oncológicos que buscavam um atendimento mais humanizado. A expansão dos serviços aconteceu
progressivamente e, em 1997, foi criado o OSTEO, especializado em exames para o diagnóstico da osteoporose.
O GMN, por sua vez, foi incorporado ao grupo em 2003,
visando à disponibilização dos avanços da medicina nuclear para o público baiano.
O Grupo CAM foca todos os seus esforços no melhor
atendimento para seus clientes. Assim, investe constantemente na modernização e infraestrutura de suas empresas. “Para 2012, estamos expandindo nossas unidades
para outros municípios do estado, além da implantação de
um Day Hospital em Feira de Santana e outros grandes
investimentos”, avisa o diretor.
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